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جروميةمتن 
ٓ
:اال

یعرب قسم :قِسمان المعرباتُ  :-هللا رحمھ–  المؤلف قال 
 یعرب فالذي بالحروف، یعرب وقسم بالحركات،
 التكسیر، وجمع المفرد، االسم :أنواع أربعة بالحركات

 یتصل لم الذي المضارع والفعل السالم، المؤنث وجمع یتصل لم الذي المضارع والفعل السالم، المؤنث وجمع
 بالفتحة، وتنصب بالضمة، ترفع وكلھا .شيء بآخره

 ذلك عن وخرج .بالسكون وتجزم بالكسرة، وتخفض
 بالكسرة، ینصب السالم المؤنثِ  جمع :أشیاء ثالثة

 والفعل بالفتحة، یخفض ینصرف ال الذي واالسم
.آخره بحذف یجزم االخر المعتل المضارع



جروميةمتن 
ٓ
:اال

المذكر وجمع التثنیة، :أنواع أربعة بالحروف یعرب والذي 
 یفعالن، :وھي الخمسة، واألفعال الخمسة، واألسماء السالم،

 .وتفعلین وتفعلون، ویفعلون، وتفعالن،

بالیاء وتخفض وتنصب باأللف، فترفع التثنیة فأما. بالیاء وتخفض وتنصب باأللف، فترفع التثنیة فأما.

ویخفض وینصب بالواو، فیرفع السالم المذكر جمع وأما  
 .بالیاء

باأللف، وتنصب بالواو، فترفع الخمسة األسماء وأما 
 .بالیاء وتخفض

بحذفھا وتجزم وتنصب بالنون، فترفع الخمسة األفعال وأما.



:فصل المعربات قسمان

الشیئین بین الحاجز :لغة الفصل.

فصول تحتھ العلم، من مختصة لجملة اسم :واصطالحا 
.غالبا ومسائل

قسمان المعربات أن -هللا رحمھ– المصنف بین ثم: قسمان المعربات أن -هللا رحمھ– المصنف بین ثم: 

الرفع، حالة في الضمة :وھي ،الثالث بالحركات یعرب قسم 
 .الخفض حالة في والكسرة النصب، حالة في والفتحة

والیاء، والواو، األلف، :وھي األربعة بالحروف یعرب وقسم 
  .والنون



الشرح والبيان

أنواع أربعة بالحركات یعرب الذي األول فالقسم:
والفعل السالم، المؤنث وجمع التكسیر، وجمع .المفرد االسم 

.شيء بآخره یتصل لم الذي المضارع
ىوالفت ،دٌ زی یقوم :نحو بالضمة، ترفع األربعة، األنواع وھذه 

.تُ والمؤمنا ،ىواألسار ،لُ والرجا ،يوغالم ،يوالقاض .تُ والمؤمنا ،ىواألسار ،لُ والرجا ،يوغالم ،يوالقاض
لَ والرجا ىوالفت ،داً زی بَ أضر لن :نحو بالفتحة، وتنصب،  

.ىواألسار
لِ والرجا يوالقاض ىوالفت دٍ بزی مررت :نحو بالكسرة، وتخفض،  

  .تِ والمؤمنا ،ىواألسار
دْ یُولَ  َولَمْ  دْ یَلِ  لَمْ { :تعالى نحوقولھ بالسكون وتجزم{.  



صل من هذا القسم
ٔ
ما خرج عن اال

أشیاء ثالثة ذلك عن وخرج:

رأیت :نحو الفتحة، عن نیابة بالكسرة ینصب السالم المؤنثِ  جمع 
 عن نیابة بالكسرة منصوب بھ مفعول فالمؤمنات ِت،المؤمنا
.الفتحة

 :نحو الكسرة، عن نیابة بالفتحة یخفض ینصرف ال الذي االسم :نحو الكسرة، عن نیابة بالفتحة یخفض ینصرف ال الذي االسم
 عن نیابة الفتحة جره وعالمة مجرور فأحمد َد،بأحم مررت

 .والوزن للعلمیة الصرف من ممنوع ألنھ الكسرة؛

ولم عید لم نحو .آخره بحذف یجزم االخر المعتل المضارع الفعل 
 آخرھا من العلة حرف بحذف مجزومة أفعال فكلھا .شیخ ولم میر

  .السكون عن نیابة



:القسم الثاني المعرب بالحروف

 أنواعوالقسم الثاني الذي یعرب بالحروف أربعة:

1 ناالزید جاء :نحو باأللف، فترفع :الثنیة ـ، 
 نیالزید رأیت :نحو بالیاء، وتخفض وتنصب
.نیبالزید ومررت .نیبالزید ومررت

2 – جاء نحو بالواو، فیرفع :السالم المذكر جمع 
 رأیت :نحو بالیاء، ویخفض وینصب ن،والسلم

  .نیبالمسلم ومررت نیالمسلم



)تابع(: بالحروفالقسم الثاني المعرب 

3 – كوأب جاء :نحو بالواو، فترفع :الخمسة األسماء  
 ك،اوأخ كاأب زرت :نحو باأللف، وتنصب ... كووأخ

.مال يوذ كیوحم كیأب على سلمت :نحو بالیاء وتخفض

 ،نیكتبا :نحو النون، بثبوت فیرفع :الخمسة األفعال –  4 ،نیكتبا :نحو النون، بثبوت فیرفع :الخمسة األفعال –  4
 النون، بحذف وتنصب ،نوتكتبی ،نویكتبو ،نوتكتبا

 ولن تكتبوا، ولن یكتبوا، ولن تكتبا، ولن یكتبا، لن :نحو

 ولم تكتبا، ولم یكتبا، لم : ،نحو النون، بحذف وتجزم ،تكتبي
.تكتبي ولم یكتبوا،



  تقويـــم

المعربات؟ تنقسم كم إلى.

التقسیم اذكر.

الحركات؟ ھي ما.

بالحركات؟ یعرب الذي القسم ھو ما. بالحركات؟ یعرب الذي القسم ھو ما.

شيء؟ األصل ھذا عن خرج ھل.

أذكره.

الحروف؟ ھي ما.

بالحركات؟ یعرب الذي القسم ھو ما.

أذكره.



انـــــتــــھـــــى

انتھى الباب الرابع

یلیھ إن شاء هللا باب األفعالیلیھ إن شاء هللا باب األفعال

في الحصة القادمة عشیة 
.یوم الجمعة


